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OSNOVNA  ŠOLA  ŽIRI 

Jobstova cesta 22, Žiri 

S v e t    s t a r š e v 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

1. sestanka SVETA  STARŠEV  OSNOVNE  ŠOLE  ŽIRI v šolskem letu 2021/2022, 

ki je potekal v četrtek, 23. septembra 2021 ob 18. uri preko spletne aplikacije zoom. 

 

 

Prisotni: 

Člani sveta staršev OŠ Žiri (v nadaljevanju Svet staršev) 
 

Petra Podobnik, Simon Lukančič, Gregor Kurnik, Tea Kavčič, Tina Poljanšek, Matej Smerkolj, 

Tanja Podobnik, Tomaž Jenko, Katarina Burnik, Polona Mohorič Poljak, Špela Peternelj, 

Tanja Ficko Trček, Saša Oblak, Andreja Podlesek, Gašper Cankar, Urška Kavčič, Petra Mole, 

Vlasta Sedej, Franci Jereb, Špela Krvina, Mateja Dolinar, Miro Kosmač, Viktor Miklavčič, 

Mojca Stanovnik. 

 

Opravičeno odsotni: Tomaž Kopač,  

Odsotni: Jan Gantar, Maja Trček. 

 

Vabljen: Marijan Žakelj, ravnatelj 

   

Ugotovljena je bila sklepčnost. Svet staršev je sklepčen, če je na sestanku prisotnih več kot 

polovica članov. Sestanek je otvoril ravnatelj.  

 

Soglasno je bil prejet naslednji  

 

d n e v n i   r e d : 

 

1. Izvolitev predsednika (-ce) in namestnika predsednika (-ce) Sveta staršev;                   

 

2. Potrditev zapisnika 2. sestanka Sveta staršev z dne 8. 3. 2021 in potrditev zapisnika 1. 

korespondenčne seje z dne 6. 5. 2021; 

(poroča: predsednik(-ca)) 

 

3. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022; 

(poroča: Marijan Žakelj, ravnatelj) 

 

4. Potrditev stroškov dni dejavnosti za šolsko leto 2021/2022; 

(poroča: Marijan Žakelj, ravnatelj) 

 

5. Imenovanje dveh (2) predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda; 

(poroča: Marijan Žakelj, ravnatelj) 

 

6. Razno. 
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Ravnatelj je prisotne seznanil, da glede na Poslovnik o delu Sveta staršev, predstavniki izmed 

sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.  

 

Točka 1. Izvolitev predsednika (-ce) in namestnika predsednika (-ce) Sveta staršev šole 
 

Svet staršev je soglasno sprejel  

S K L E P št. 1-1:     

Svet staršev soglasno potrdi Tanjo Trček Ficko za predsednico in Gašperja Cankarja za 

namestnika predsednice Sveta staršev. 

 

Nova predsednica se je zahvalila za zaupanje in prevzela vodenje sestanka. 

 

 

Točka 2. Potrditev zapisnika 2. sestanka Sveta staršev z dne 8. 3. 2021 in potrditev zapisnika 

1. korespondenčne seje z dne 6. 5. 2021 
 Zapisnika sta objavljena na spletni strani šole. 

 Na zapisnika ni bilo pisnih oz. ustnih pripomb. 

 

Svet staršev je soglasno sprejel  

S K L E P št. 2-1:     

Svet staršev soglasno potrdi Zapisnik 2. sestanka Sveta staršev z dne 8. 3. 2021 in Zapisnik 

1. korespondenčne seje z dne 6. 5. 2021. 

 

 

Točka 3. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022 

 

Besedo je prevzel ravnatelj in na kratko predstavil Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022, 

ki bo po potrditvi na Svetu zavoda, objavljen tudi na spletni stani šole. Učenci/ke in s tem tudi 

starši, so ob pričetku šolskega leta prejeli publikacijo za šolsko leto 2021/2022. Publikacija že 

obsega določena poglavja letnega delovnega načrta. 

 

Omenil je nekaj projektov: 

 

 Na šoli potekata dva projekta Erasmus +: »Play against bullying« (Z igro proti nasilju) in 

»Smart waste managers« (pametni upravljalci odpadkov). Gre za povezovanje in izmenjavo 

dobrih praks med evropskimi šolami. Trenutno so naši učenci in njihovi mentorji na 

izmenjavi na Poljskem. V novembru in decembru letos pa naj bi bila gostiteljica naša šola. 

Glede na trenutno situacijo v zvezi s korona virusom so učenci in njihovi mentorji 

nameščeni v hostlih oz. hotelih. Tudi mi smo že rezervirali hostel v Idriji. Nekatere 

aktivnosti so zaradi nastalih razmer obstale, računamo pa, da bomo predvidene mobilnosti 

izpeljali kasneje. 

 

 Raziskovalna dejavnost: »Mladi raziskovalci za razvoj Žirov«. Ravnatelj je poudaril, da  

raziskovalna dejavnost na naši šoli poteka že 18. leto. V tem času je bilo izdelanih 160 

nalog, sodelovalo je 333 učencev. Naša šola izstopa po številu nalog. Ravnatelj se je 

zahvalil  mentorjem in pohvalil sodelujoče učence. Razpis za letošnje leto je že objavljen. 

 

 Nadaljujemo s projektom Šolski vrt (lokacija v Mršaku): Pobrali smo že prve pridelke 

jagodičevja, sadnega drevja in visokih gred. 5-letni projekt je sofinanciran s sredstvi RAS 



  ______________________________________________________________________________________ 

                   

  1.  sestanek –  23. 9. 2021                                                                                              šolsko leto 2021/2022 

3 

(Razvojne agencije Sora). V sklopu projekta deluje tudi Vrtnarski krožek. Učenci redno 

obiskujejo vrt, imajo tudi učilnico v naravi.  

 

 Podjetništvo: v sklopu RAS (Razvojne agencije Sora) deluje tudi podjetniški krožek, ki ga 

vodi Lucija Kavčič. 

 

 Sodelujemo tudi s pobrateno šolo iz Surčina v Srbiji, kjer se udeležujemo mednarodnega 

turnirja v odbojki. Žal že dve leti zaradi epidemije nismo mogli sodelovati na turnirju. 

Upamo, da se bomo v letošnjem šolskem letu turnirja lahko udeležili. 

 

Z novim šolskim letom smo pridobili novo kuhinjo in jedilnico. Investicija je bila nekaj čez 

400.000 €. Staro jedilnico bomo uporabljali kot prostor za nastope. 

 

Zaposlitve v zavodu so ustrezne. 

 

V tem šolskem letu imamo vpisanih 542 učencev. Od tega kar 12 novo vpisanih učencev. Kot 

zanimivost je navedel, da med  prvošolčki prevladujejo dečki. 

 

V šoli se bomo še naprej trudili za dobro delo.  

 

Na podano predstavitev ni bilo dodatnih vprašanj in pripomb. 

 

Svet staršev je soglasno sprejel  

S K L E P št. 3-1:     

Svet staršev je seznanjen z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2021/2022, ki ga je 

predstavil ravnatelj Marijan Žakelj. 

 

 

Točka 4. Potrditev stroškov za dneve dejavnosti v šolskem letu 2021/2022 

 

Razpredelnico z vpisanimi dnevi dejavnosti po mesecih in razredih so prejeli člani Sveta staršev 

skupaj z vabilom po elektronski pošti. Ravnatelj je povedal, da se na šoli trudimo, da bi izpeljali 

čim več dejavnosti že sedaj v jesenskem času, v primeru, da bi prišlo do zaostrovanja ukrepov 

ali zapiranja šol. 

 

Dnevi dejavnosti so bili predstavljeni na roditeljskih sestankih.  

Na stroške za dneve dejavnosti ni bilo vprašanj in pripomb.   

 

Svet staršev je soglasno sprejel  

S K L E P št. 4-1:     

Svet staršev potrdi finančni načrt za dneve dejavnosti za šolsko leto 2021/2022.  

 

 

Točka 5. Imenovanje dveh (2) predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda 

 

Ravnatelj obrazloži, da Svetu Osnovne  šole Žiri in VVE  s 1. 10. 2021 poteče štiriletni 

mandat. 

Svet zavoda sestavljajo: 3 predstavniki ustanoviteljice, 5 predstavnikov delavcev šole in 3 

predstavniki staršev (2 šola in 1 vrtca). Člani sveta zavoda so imenovani oz. izvoljeni za štiri 

leta in so lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni. Zaporedoma so lahko imenovani oz. 
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izvoljeni dvakrat. Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. Mandat predstavnika 

sveta staršev šole in vrtca je vezan na status učenca v šoli oz. otroka v vrtcu.  

 

Svet staršev je prejel zaprosilo za imenovanje dveh predstavnikov staršev v Svet zavoda OŠ 

Žiri in VVE 

 

Svet staršev je soglasno sprejel  

S K L E P št. 5-1:     

Svet staršev v Svet zavoda OŠ Žiri imenuje predstavnici: Tanjo Ficko Trček in Polono 

Mohorič Poljak. 

 

 

Točka 6. Razno (vprašanja, predlogi in pobude staršev): 

 

Bilo je več vprašanj in pobud glede ukrepanja v zvezi s pojavom okužb v zvezi s korona virusom. 

Ravnatelj je povedal, da se morajo starši obnašati odgovorno in da naj v primeru okužb v 

družini, otrok ne pošiljajo v šolo. 

 

Predstavnica 6. r je vprašala, kako se bodo delili stroški prevoza in nastanitve v Naravoslovnem 

taboru za 8.r. Ali bo možno koristiti turistične bone? 

Ravnatelj je povedal, da se z Ruško kočo, kjer bodo učenci nastanjeni, že dogovarjajo za 

koriščenje bonov. Zainteresirani starši bodo o tem obveščeni.  

 

Predstavnik 3. c razreda je vprašal, če bi bilo možno na kak drug način organizirat prevoze 

otrok na plavalni tečaj v Atlantis, da ne bi bili vsi trije oddelki v karanteni. 

Ravnatelj je povedal, da bi bilo možno organizirati prevoz za vsak razred posebej, kar bi seveda 

povečalo stroške prevoza. Problem pa bi se pojavil na bazenu, ker bi bili otroci vseh treh 

oddelkov pomešani med seboj. Skupine so določili učitelji plavanja glede na predznanje 

učencev. 

 

Predstavniki 7. r so povedali, da imajo njihovi učenci težave ob vstopu v šolo. Ob sredah 

prihajajo v šolo kasneje. Vhodi v šolo pa so zaklenjeni. 

Ravnatelj je povedal, da je šola od 8.20, pa do 11.20 zaklenjena. Vhod je možen le s strani nove 

športne dvorane, kjer je vhod za zaposlene in stranke. Ker mora biti šola zaklenjena, lahko 

učenci pozvonijo na domofon in tajnica jim odpre. Problem nastane, če tajnice ni v pisarni. 

Zadevo bomo poskušali rešiti. 

Op. zap.:  problem bomo poskušali rešili s prenosnim odzivnikom. Upamo, da do neljubih 

situacij ne bo več prihajalo. 

 

Predstavnica 5. b je predlagala, da naj starši otroke, kadar so v dvomih, sami testirajo. Tudi če 

gre za manjše otroke, ki jim brezplačni testi ne pripadajo. 

 

Predstavnica 1.a je vprašala kako se obnese obveščanje staršev po e-pošti? Gre za obvestila, ko 

je potrebno starše na hitro obvestit npr. o karanteni. Nekateri naj bi maile spregledali, zato je 

predlagala da se jih obvešča preko telefonskih sporočil. 

 

Svet staršev je soglasno sprejel  

S K L E P št. 6-1:     

Poleg obveščanja staršev po e-pošti naj se pomembna obvestila (npr. o odrejeni karanteni 

razreda) pošiljalo tudi preko telefonskih sporočil. 
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Na vprašanje kako je s karanteno, če je otrok, ki je okužen oz. ki je bil v stiku z okuženo osebo, 

bil tudi v varstvu vozačev ali pa pri interesnih dejavnostih? 

Ravnatelj je razložil, da morajo vsi, ki so bili v ožjem stiku vsaj 15 minut, ostati doma. Pa naj 

bo to vožnja s kombijem ali pa udeležba na interesnih dejavnostih. Zato je še enkrat pozval, da 

naj se starši obnašajo odgovorno in naj v primeru kakršnihkoli bolezenskih znakov otroke 

zadržijo doma. 

 

Predstavnica 9. r je vprašala, če je možno, da bi v primeru zaprtja šol, pouk na daljavo izvajali 

v živo in ne preko spletnih učilnic. 

Ravnatelj se strinja in podpira idejo, da učitelji čim več pouka izvedejo v živo preko zooma. 

 

Predstavnica 4. r je vprašala, če hitri test opravljen doma zadošča za vstop učenca v šolo. Gre 

za preventivo, v primeru, da je otrok prehlajen… 

Ravnatelj je povedal, da tak test zadošča. Uporabljajo ga tudi učitelji in učenci zadnje triade. 

  

Ravnatelj je poudaril sprotno reševanje problemov in pozval predstavnike, da morebitne težave 

in vprašanja takoj javijo njemu na elektronski naslov, da ne čakajo na naslednji sklic sestanka. 

 

Predsednica Sveta staršev je starše pozvala, da lahko vprašanja naslovijo tudi na Svet staršev. 

 

 

Sestanek se je zaključil ob 19. uri. 

 

 

 

 

Žiri, 1. 10. 2021 

 

Zapisala:        Sestanek vodila: 

Damijana Jesenko Capuder      Tanja Trček Ficko 


